PROIECTROMÂNIA

Judeţul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
HOTĂRÂRE
„privind aprobarea tarifelor practicate de Giurgiu Servicii Locale S.A., privind
serviciul cimitire"

CONSILIUL LOCAL AL MUNCIPIULUI GIURGIU
şedinţă ordinara
-

Având in vedere:
expunerea de

raportul

de

motive

a

Primarului

specialitate

al

Municipiului

Direcţiei

Servicii

Giurgiu,

înregistrată

la

înregistrat

la

Publice

-raportul comisiei pentru administraţie publica, juridic si de disciplina;
-raportul comisiei de servicii publice, munca si protecţie sociala;
-raportul comisiei buget - finanţe, administrarea domeniului public si privat;
-adresa nr. 9012/24.08.2016 aS.C. Giurgiu Servicii Locale S.A.;
-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 31/29.01.2015;
-Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administraţia publica locala.
In temeiul art. 36 si art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală,
cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aproba tarifele practicate de Giurgiu Servicii Locale S.A., privind
serviciul cimitire, conform anexei, care face parte integranta din prezenta
hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - judeţul Giurgiu în
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcţiei
Servicii Publice - Serviciul Administrare şi Monitorizare Servicii de Utilitate Publică si S.C.
Giurgiu Servicii Locale S.A., în vederea ducerii la îndeplinire.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

PRIMĂMA MUNICIPIULUI GIURGIU

Nriafl0aZ.^5.:.^

/

EXPUNERE DE MOTIVE

Având in vedere adresa nr. 9012/24.08.2016 a S.C. Giurgiu Servicii Locale
S.A. privind aprobarea tarifelor de prestări servicii cimitire către populaţie,
efectuate de Giurgiu Servicii Locale S.A., propun iniţierea unui proiect de hotărâre
cu următorul titlu:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Giurgiu Servicii
Locale S.A., privind serviciul cimitire"

Direcţia Servicii Publice, prin Serviciul Administrare si Monitorizare Servicii
de Utilitate Publica, va întocmi raportul de specialitate şi va redacta proiectul de
hotărâre pe care-1 va susţine în şedinţa consiliului local.

PRIMAR,
Nicolae Barbu

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
SERVICIUL ADMINISTRARE SI MONITORIZARE
SERVICII DEUTILITATE PUBLICA

VICEPRIMAR
Dr. Dragomir Ion

RAPORT DE SPECIALITATE
TEMEIUL DE FAPT

Prin Expunerea de motive nr^b.aa^zQ^o8~Zolf..,

Municipiului Giurgiu a iniţiat „Proiectul
tarifelor practicate de

Primarul

de hotărâre privind aprobarea

Giurgiu Servicii Locale S.A., privind serviciul

cimitire".

TEMEIUL DE DREPT
Conform art. 44 din Legea nr.215/2001 modificată privind administraţia
publică locală, DIRECŢIA SERVICII PUBLICE a analizat şi elaborat prezentul
raport în temeiul prevăzut de lege.

ARGUMENTE DE OPORTUNITATE
Având in vedere Hotărârea Guvernului nr. 1017/2015-pentru

stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, este
necesar sa se modifice tarifele practicate de Giurgiu Servicii Locale S.A.
privind serviciul cimitire, după cum urmează:

Tabel tarife prestări servicii efectuate in cimitire
Nr.

Denumire servicii

u.m.

Valoare Tarif
Valoare Tarif
existent(fara TVA) propus spre
aprobare (fara

TVA)
66,67 lei

1

înhumare in pamant

2
3
4
5

Deshumare oseminte mormânt

64,52 lei
64,52 lei

Deshumare cavou

buc.

56,45 lei

66,67 lei
58,33 Iei

înhumare in cavou

loc

64,52 lei

66,67 lei

înhumare in groapa

loc

54,84 lei

56,67lei

6

Deshumare -

loc

120,97lei

125 ,00 lei

4buc.dale

37,80 lei

39 17 lei

loc/an

29,03 lei

30 00 iei

6

42,34 lei

43 ,75lei

săptămâni
loc

32,26 lei

33 33 lei

7
8

loc.

zidita
inhumare in pamant
Montare si
cimentare dale din
beton
întreţinere mormânt
de către personalul

din cimitir

9
10

Serviciul tamaiat,
aprins lumânări
îndepărtare
coroane si

reamenajare
mormânt

11

Tras clopot

8,06 lei

8,33 lei

REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE
Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administraţia
publica locala , adresa nr. 9012/24.08. 2016 a S.C. Giurgiu Servicii Locale
SA, si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 31/29.01.2015 privind
reorganizarea unor Servicii publice aflate sub autoritatea Consiliului Local
al Municipiului Giurgiu.

CONCLUZII SI PROPUNERI
Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Giurgiu
Servicii Locale S.A. privind serviciul cimitire, intruneste condiţiile legale si
de oportunitate si propunem dezbaterea si aprobarea sa in şedinţa
ordinara a Consiliului Local.

DIRECTOR EXECUTIV

SERVICIUL ADMINISTRARE SI
MONITORIZARE SERVICII
DE UTILITATE PUBLICA
Ec. Baciu Constantin

PRi^^P/A MUNICIPIULUI

URGIU SERVICII LOCALE S,

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GI
BIROUL ADMINISTRARE SI MONITORIZARE,

\I

SERVICII DE UTILITATE PUBLICA^ ^

Având in vedere ca societatea Giurgiu Servicii Locale SA este cea care

administrează cimitirele de pe raza Municipiului Giurgiu, in baza contractului de
delegare a gestiunii, respectiv a contractului de prestări servicii, precum si potrivit

HCLM nr.31/29.01.2015 si tinand cont de prevederile HG 1017/2015 - pentru
stabilirea salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată . va rugam respectuos
sa procedaţi la întocmirea unui material de şedinţa prin care sa fie aprobate tarifele de

prestări servicii cimitire, practicate de către Giurgiu Servicii Locale SA.
Alăturat ataşam tabelul cu tarifele de prestări servicii propuse spre aprobare.

DIRECTO
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